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Tisztelettel és szeretettel köszönöm Szelestei Nagy Lászlót, a Szent István Akadémia 
tagját, a Stephanus-díj és a Pro Cultura Christiana-díj – hogy csak a legutolsókat 
említsem – birtokosát. 
 
E két cím-díj csak kettő a sok közül, melyet gazdag, mindannyiunk örömére 
korántsem lezárt pályáján elismerésként, megbecsülésként birtokol.  
 
A Szelestéről származó Nagy László a győri Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd 
az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett magyar-latin szakos tanári-, valamint 
könyvtáros és levéltáros diplomát. Már Eötvös kollégistaként is érzékelhető volt, hogy 
hivatását „nem középiskolás fokon” kívánja művelni, amikor kezdeményezte Mezey 
László meghívását a Kollégiumba, aki iskolát és kutatóműhelyt teremtett a középkori 
és a kora újkori forráskutatás számára. 
 
Szelestei Nagy László azok közé a könyvtárosok, levéltárosok, irodalomtörténészek és 
tanárok közé tartozik, akiknek a tudása, ismerete, felkészültsége intézményes keretek 
között nem sajátítható el, sokkal inkább önműveléssel, a kutatás során gazdagodik, és 
a hasonló módon elkötelezett, felkészült munkatársakkal folytatott műhelymunka 
által érlelődik.  
 
Két fő munkahelyen, az Országos Széchényi Könyvtárban és a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen dolgozott. Jóllehet 2017 óta nyugdíjas, csak a tanársággal járó 
adminisztratív és egyéb kötelmektől, feladatoktól szabadult meg, a tudományos 
életben változatlan lelkesedéssel és erővel van jelen.  
 
Az OSZK-ban könyvtárosként szorgalmazta a kódextöredék-kutatást, szerkesztésében 
jelent meg 1979 és 2000 között a Magyarországi egyházi könyvtárak 
kéziratkatalógusainak tizenhárom kötete.  
 
1986-ban Irodalom– és tudományszervezési törekvések a 18. századi 
Magyarországon címmel védte meg kandidátusi értekezését.  
 
Nemzeti könyvtárunkban fő feladata a Magyarországon működő egyházi könyvtárak 
szakfelügyelete volt, melynek során kiválóan megismerte az 1950 után tetszhalott 
állapotba került egyházi könyvtárakat. Szakmai felkészültségének, egyéniségének, 
diplomáciai érzékének, kreativitásának és elkötelezettségének köszönhetően az 1990-
es évek elején ezek a könyvtárak el kezdtek lassan éledezni. 
 
1994-ben mások mellett ő kezdeményezte egy más szakmai egyesületektől független, 
ökumenikus lelkiségű-szellemiségű szakmai-érdekképviseleti szervezet létrehozását. 
Így született meg az Egyházi Könyvtárak Egyesülése, melynek első titkára volt. 
 
Szelestei Nagy László egész szívvel volt tudós könyvtáros, lelkes forrásfeltáró 
művelődéstörténész, avatott irodalomtudós, de közben egész szívvel tanár is, a mai 
napig.  
 
1996-ban meghívást kapott az újonnan alakult Pázmány Péter Katolikus egyetem 
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetébe, ahol húsz éven át tanított: 
intézetvezető egyetemi tanárként, a doktori program vezetőjeként, 2006 és 2009 



között pedig a Bölcsészettudományi Kar dékánjaként dolgozott.  2007-ben létrehozta 
a Lelkiségtörténeti műhelyt, ebből született 2012-ben a napjainkban is szépen 
működő Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport.  
 
2008-ban védte meg akadémiai doktori értekezését Eszmék és arcok a 18. századi 
Magyarországról címmel.  
 
Tanári hivatásának a tudása átadásán túl egyik fontos jellemzője, hogy sajátos kutatói 
lelkiséget, szellemiséget is közvetít, tudatosít, mélyít el a mindenkori és a 
napjainkban munkatárssá érett egykori tanítványaiban. 
 
Az elmúlt évtizedekben közel 200 tanulmánya, 20 könyve jelent meg, számos 
kiadvány, sorozat szerkesztőjeként is tevékenykedik mind a mai napig. Főbb témái: 
kultúrtörténet, irodalomtudomány, lelkiségtörténet.   
 
Tudományos munkája elismeréseként 1985-ben Bél Mátyás emlékérmet, 2009-ben 
Faludi Ferenc díjat, 2011-ben Pázmány Plakettet kapott, ugyancsak 2011-ben 
Mestertanári Aranyéremmel ismerték el tanári munkáját. 
 
2019 tavasza óta a Szent István Akadémia tagja, székfoglalójának címe: Magyar 
nyelvű szentmise szöveg-fordítások a 18–19. században volt.  
 
Szelestei Nagy László az idei, XXVII. Szent István Könyvhéten, május 13-án átvehette 
a Stephanus-díjat, melyet 1993-ban alapított a Szent István Társulat és a Stephanus 
Alapítvány. Az alapító okirat szerint a díjazottak olyan szerzők, akik műveikben az 
egyetemes keresztény-európai kultúra értékrendjét közvetítik a teológia vagy az 
irodalom területén.     
 
Június 3-án pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) által 2004-ben 

alapított Pro Cultura Christiana-díjat is elnyerte, mely kimagasló művészeti és más 

kulturális tevékenység, valamint az egyházi kultúra szolgálatának elismerésére jár. A 

püspöki konferencia elnöke, Veres András az átadás során kiemelte, hogy a Katolikus 

Egyháznak nagy szüksége van az olyan elkötelezett emberek munkájára, mint 

Szelestei Nagy László. 

 
Tisztelt Professzor Úr, kedves Munkatársunk, kedves Laci, megtisztelő, hogy 
elfogadtad az Egyházi Könyvtárak Egyesülése tiszteletbeli tagja címet. 
Számomra, aki 1999-ben váltottalak az EKE titkári tisztségében külön öröm, hogy ezt 
a gesztust most én tehetem meg feléd. 
 
Mindig szívesen látunk az Egyházi Könyvtárak Egyesülése találkozóin, 
rendezvényein! 
 
Isten éltessen, segítsen, vezessen, szeressen, 
 

ad multos annos 
 

 
Ásványi Ilona 

elnök 
Egyházi Könyvtárak Egyesülése 


